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 ( ۲( ماده )6یین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره )آ

 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 

  :اصطالحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند ـ1ماده
 (.سازمان نـظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازمان نظام دامپزشکی )حسب مورد الف ـ سازمان:

درمانگاه ها )کلینیک ها(، مجتمع های درمانی )پلی کلینیک ها(، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمارسـتان های  ب ـ مراکز:
 هدامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کـوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی ـ مالی و بیم

  ی.ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورز
 .هیئت عالی رتبه بندی عالی:پ ـ هیئت 
ث ـ تعداد کار مجاز: حداکثر تعداد کاری که می توان به صورت  .شاخص توان فنی و اجرایی هر یک از مراکز ت ـ رتبه:

  .همزمان به دارنده رتبه از هر تخصص ارجاع نمود
ا اکثریت یل می گردد و تصمیمات آن ببه منظور رتبه بندی مراکز، در هر استان کمیته رتبه بندی با ترکیب زیر تشک ـ2ماده

 :سه رأی الزم االجرا است
ـ یک نفر کارشناس خبره در رشته ۳.(ـ معاون ذی ربط سازمان مربوط استان )دبیر2 .(ـ رییس سازمان مربوط استان )رییس1

سازمان جهاد کشاورزی ـ یک نفـر کارشناس خبره در رشـته های مربوط به انتخاب رییس 4.های مربوط به انتخاب استاندار
 .ـ یک نفر کارشناس خبره در رشته های مربوط به انتخاب شورای سازمان نظام استان ۵. استان

 :وظایف کمیته رتبه بندی استان به شرح زیر است ـ۳ماده

ـ ارایه 2.ـ بررسی درخواست متقاضیان و رتبه بندی آنها با رعایت مفاد این آیین نامه و شیوه نامه های مصوب هیئت عالی1
ـ به هنگام رسانی مستمر و ارایه فهرست موارد زیر برای ۳.پیشنهادات اصالحی در رابطه با رتبه بندی مراکز به هیئت عالی

  :اطالع عموم
پ ـ .ب ـ نام و مشخصات هر یک از مراکز ذیصالح به تفکیک حوزه فعالیت .الف ـ خدمات مربوط به هر یک از تخصصها

 ار مجاز برای هر مرکزتخصص، رتبه و تعداد ک

 :هیئت عالی با ترکیب زیر تشکیل می شود و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی موافق الزم االجرا می باشد ـ4ماده .

ـ معاون ذی ربط ۳. ـ رییس سازمان مربوط2. (ـ وزیر جهاد کشاورزی یا یکی از معاونین ایشان به انتخاب وزیر )رییس1
ـ دو  ۵. ـ معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور4. (مربوط )دبیررییس سازمان مرکزی نظام 

 .( سال سابقه پژوهشی، مطالعاتی یا اجرایی مربوط به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی1۰نفر کارشناس صاحب نظر با حداقل )
 :وظایف هیئت عالی به شرح زیر است ـ ۵ماده

 

و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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ـ بررسی و تصویب 2. بندی مراکز برای کسب دو ردة نهایی پس از تصویب کمیته رتبه بندی استانـ بررسی و تأیید رتبه 1

 ـ بررسی و تدوین ضوابط در خصوص نحوه نظارت و ارزیابی فعالیتهای ۳. شیوه نامه های رتبه بندی به تفکیک نوع مراکز
از مداخله اشخاص فاقد صالحیت در امور فنی ـ بررسی و تدوین ضوابط نحوه جلوگیری 4. اعضای رتبه بندی شده سازمان

 .ـ نظارت بر کمیته رتبه بندی استان ۵. فعالیتهای بخش کشاورزی

تبصره ـ شیوه نامه های رتبه بندی مربوط ظرف سه ماه، پس از ابالغ این آیین نامه، توسط سازمان مرکزی ذی ربط تدوین 
 .و با تصویب هیئت عالی ابالغ می گردد

ن استان موظف است عملکرد مراکز رتبه بندی شده را به صورت دوره ای )حداقل هر دو سال یکبار( مورد سازما ـ ۶ماده

ارزیابی قرار داده و نتیجه آن را به کمیته رتبه بندی استان منعکس نماید تا در تمدید مجوزهای ارایه خدمات مربوط مالک 
 .عمل قرار دهد

دستگاه های اجرایی موظفند قبل از انعقاد قرارداد و ارجاع کار به مراکز، سقف مجاز و ظرفیتهای خالی را از سازمان  ـ۷ماده

 .ذی ربط استان استعالم نموده و ضمن اقدام براساس آن، نتیجه را به سازمان اعالم نمایند

مراکز رتبه بندی شده قبل از ابالغ این آیین نامه مکلفند ظرف یک سال از تاریخ ابالغ این آیین نامه نسبت به  ـ 8ماده

 .تطبیق وضعیت خود اقدام نمایند

  .مقررات این آیین نامه شامل انجام پروژه های دولتی مربوط توسط مراکز در داخل و خارج از کشور می باشد ـ۹ماده

 
 :ـ به منظور2ماده

الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرايی، ترويجی و مديريتی برای بهبود شرايط و افزايش کمّی و کیفی محصوالت، اصالح و بهبود شیوه های مصرف 

 عوامل تولید و نهاده ها در محصوالت و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛

 و ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ب ـ انجام فعالیت های مهندسی و تأمین زمینه های افزايش ارزش افزوده 

 ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری های گیاهی و دامی

سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و 

و در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعالمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های شرايط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه 

ای دامی، هشگاه ها، داروخانه ها، بیمارستانحاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاه ها )کلینیک ها(، مجتمع های درمانی )پلی کلینیک ها(، آزماي

مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرايی ـ مديريتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و  مراکز تلقیح مصنوعی و مايه کوبی و شرکت های

 .کشاورزی را صادر و نظارت نمايند

نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاست های حاکمیتی اعالمی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها و مؤسسات حاکمیتی 

 .تخانه )حسب مورد( می باشدتحت پوشش اين وزار

ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع اين ماده، رتبه بندی سازمان های نظام مهندسی و دامپزشکی مالک عمل  ۶تبصره

ا جهاد کشاورزی و ب می باشد. آيین نامه اجرايی نحوه رتبه بندی اين مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پیشنهاد وزارت

هماهنگی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ايران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های 

 .بازرگانی، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب هیأت وزيران می رسد


